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Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 
Arbetsmarknadsansvariga 

Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från 
och med 1 mars 2009 
Detta cirkulär kompletterar och ersätter med ändringar tidigare cirkulär 08:15. 

Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som 
varit utan arbete en längre tid. För att ytterligare stimulera efterfrågan av personer 
som har en svag förankring på arbetsmarknaden har regeringen beslutat att 
fördubbla kompensationen till arbetsgivare som anställer personer som varit utan 
arbete en längre tid. 

Förändringen genomförs den 1 mars 2009 och avser de nya beslut om nystartsjobb 
som fattats från och med den 1 januari 2009 inklusive förlängningsbeslut. 
Förändringen omfattar dock inte en pågående beslutsperiod.  

Till cirkuläret bifogas Förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb – i 
lydelse från och med den 1 mars 2009.  

Vilka ges stöd och tid för anställning med stöd 

Arbetsgivaren kan få stöd för att anställa en person som vid årets ingång fyllt 26 
år, är anmäld på Arbetsförmedlingen och under minst 12 månader på heltid 

• varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,  

• haft skyddat arbete i Samhall AB, 

• varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453), 

• fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller 

• omfattas av en kombination av sådana förhållanden som avses ovan. 
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För den som ska anställas och vid årets ingång fyllt 26 år lämnas stöd under lika 
lång tid som personen har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett 
skyddat arbete, dock längst under fem år. 

För den som vid årets ingång fyllt 55 år lämnas stöd under dubbla den tid som 
personen har varit frånvarande från arbetslivet. Dock lämnas stödet i högst tio år 
eller till första dagen i den månad som han eller hon fyller 65 år. 
3 och 10 §§ Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

Arbetsgivaren kan få stöd för att anställa en person som vid årets ingång fyllt 20 
men inte 26 år (föregående år var det 25 år) och som varit utanför arbetslivet 
minst sex månader. För den som vid årets ingång fyllt 20 men inte 26 år lämnas 
stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från 
arbetslivet, eller haft skyddat arbete, dock längst ett år. 
3a och 10 §§ Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

Stöd kan även lämnas till arbetsgivare för anställning av en person som vid årets 
ingång fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld till Arbetsförmedlingen och 

• inom de senaste tre åren har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 
3a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande bestämmelser. 
Stöd kan lämnas under tre år, dock längst till och med 65 års ålder. 
3b och 10a §§ Förordning(2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

• har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är 
villkorligt frigiven men ännu inte fullgjort ett år av prövotiden. Stöd kan 
lämnas under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst ett år 
eller som längst fem år. 
3c och 10b §§ Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

• är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte på någon annan grund 
kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Stöd kan lämnas under ett år. 
3d och 10c §§ Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

Tid med vård av eget barn som är under två år eller, om barnet är adopterat, i två 
år efter barnets ankomst till familjen, är överhoppningsbar. 
4 § Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

Kollektivavtal 

Gemensamt för åtgärderna är att stödet gäller alla sorters anställning; tillsvidare-, 
prov- eller visstidsanställning. Då ett nystartsjobb som regel utgör en reguljär 
anställning gäller HÖK inklusive AB som kollektivavtal. 

Om anställningen inte ryms inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och budget 
och därmed utgör ett konstruerat uppdrag i syfte att mildra arbetslösheten kan 
BEA vara tillämpligt.  
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Lön sätts enligt samma principer som gäller för övriga anställda inom respektive 
kollektivavtal. 

Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot 
måste arbetsgivaren ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den 
person som man avser anställa. Arbetsförmedlingen måste också fatta beslut innan 
anställningen påbörjas. Den arbetsgivaren vill anställa på nystartsjobb ska vara 
anmäld på Arbetsförmedlingen när beslut fattas, men det går bra att anmäla sig i 
samband med att arbetsgivaren lämnar in ansökan om nystartsjobb. 

Omfattningen av stödet 

Tidigare har arbetsgivare som anställt personer i nystartsjobb fått ekonomiskt stöd 
för de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren annars 
skulle betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om 
allmän löneavgift. Den nya fördubblade kompensationen gäller anställda som vid 
årets ingång fyllt 26 år. Stödet motsvarar 62,84 %. 
12 § Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år lämnas stöd för den 
allmänna löneavgift som arbetsgivaren annars skulle betala enligt 
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stödet 
motsvarar 31,42 %. 
12a § Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år och har fått nystartsjobb på 
grund av att personen har fått  

• sjukpenning  

• rehabilitering  

• sjuk- eller aktivitetsersättning  

lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar 
den arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren skulle ha 
betalat enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920)  om allmän 
löneavgift om personen vid årets ingång fyllt 26 år. Därtill återbetalas ett belopp 
som motsvarar den arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift som 
arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift. 
Stödet motsvarar 46,91 %. 
12b § Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 
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Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Phia Moberg. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Phia Moberg 

 

 

Bilagor: SFS 2006:1481 
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